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"וידבר  בפרשתנו פרשת תרומה )שמות כה-א(: 

ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר,  משה  אל  ה' 

תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי 

לי  תרומה,  לי  "ויקחו  רש"י:  ופירש  תרומתי".  את 

תיבת  ליישב  רש"י  נתכוון  הפשט  בדרך  לשמי". 

מספיק  היה  שהרי  מיותרת,  לכאורה  שהיא  "לי" 

פירש  לכן  איש",  כל  מאת  תרומה  "ויקחו  לומר: 

רש"י שהכוונה בזה: "לי לשמי". אלא שעדיין צריך 

ה',  לשם  לקיימן  צריך  המצוות  כל  שהרי  ביאור, 

"ויקחו לי  מדוע אם כן הדגיש הקב"ה דוקא כאן: 

תרומה - לי לשמי".

בהמשך  שכתוב  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

הפרשה )שם ג(: "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם 

זהב וכסף ונחשת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש 

ועזים, ועורות אילם מאדמים ועורות תחשים ועצי 

שטים". ופירש רש"י )שם ה(: "תחשים, מין חיה, ולא 

היתה אלא לשעה, והרבה גוונים היו לה, לכך מתרגם 

ססגונא ששש ומתפאר בגוונין שלו". והמקור לכך 

היינו  הכי  אי  יוסף,  רב  "אמר  כח.(:  )שבת  בגמרא 

דמתרגמינן ססגונא, ששש בגוונין הרבה".

"תחש  )שם:(:  בגמרא  גדול  חידוש  עוד  ואמרו 

שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה... ולפי שעה 

וכפי  ונגנז".  משכן  ממנו  ועשה  למשה,  לו  נזדמן 

המבואר בהמשך הפסוקים, צוה הקב"ה להשתמש 

גג  שהוא  האהל,  על  כמכסה  התחשים  בעורות 

שכתוב  כמו  עזים,  מיריעות  עשוי  שהיה  המשכן 

אילים  עורות  לאהל  מכסה  "ועשית  כו-יד(:  )שמות 

מאדמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה". 

חי:  בעל  הקב"ה  ברא  מה  לשם  ביאור,  וצריך 

בעורו  לכסות  כדי  שלו",  בגוונין  ומתפאר  "ששש 

את המשכן. זאת ועוד, הלא תכלית עשיית המשכן 

כה- )שמות  שכתוב  כמו  השכינה,  להשראת  היא 

ומאחר  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ח(: 

שאין הקב"ה משרה שכינתו רק על העניו, כי על 

המתגאה אמרו חז"ל )סוטה ה.(: "כל אדם שיש בו 

גסות הרוח, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור 

עבור  לברוא  ככה  על  הקב"ה  ראה  מה  בעולם", 

שלו",  בגוונין  ומתפאר  "ששש  חי:  בעל  המשכן 

שההתפארות היא ההיפך ממדת ענוה.

שני סשגי תתשרה כנגד שם י"ה

הקדמה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

זי"ע  מאפטא  הרה"ק  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה 

"באוהב ישראל", אשר דיבר בקדשו לפרש הפסוק: 

לבו  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי  "ויקחו 

תקחו את תרומתי", וצריך ביאור מה שפתח בתיבת 

"תרומה" וסיים בתיבת "תרומתי". ומבאר הענין על פי 

מה שדרשו בגמרא )מנחות כט:( מקרא שכתוב )ישעיה 

עולמים",  צור  ה'  ביה  כי  עד  עדי  בה'  "בטחו  כו-ד(: 

העולם  י"ה,  בשם  העולמות  שני  את  הקב"ה  שברא 

הבא נברא באות י', והעולם הזה נברא באות ה'.

והנה מה שצוה הקב"ה לישראל לתת תרומה 

את  לתרום  צריך  היה  אחד  שכל  הוא,  למשכן 

החלק המובחר ממה שהוא אוהב ביותר לעשיית 

למשכן  ישראל  תרומות  חולקו  זה  ולפי  המשכן, 

לשני חלקים, חלק אחד הוא תרומתם של המוני 

בהגדרה  אותם  מגדיר  ישראל"  שה"אוהב  העם 

העולם  בתאוות  המשוקעים  עם  "המון  ברורה: 

בלי  וזהב  כסף  הממון  חמדת  בעיניהם  ויקר  הזה, 

מכסף  לה'  לתרום  צריכים  היו  לכן  ושיעור",  גבול 

יקר בעיניהם,  וזהב של העולם הזה שהוא כל כך 

היא  תרומ"ה   – תרומה"  לי  "ויקחו  כתוב:  זה  ועל 

הזה  העולם  מעניני  שיתרמו  ה',  תרום  אותיות 

שנברא באות ה'.

עניני  מכל  המופשטים  צדיקים  זה  לעומת  אך 

אותם:  מגדיר  ישראל"  שה"אוהב  הזה  העולם 

"אנשים צדיקים שכל עסקי עולם הזה אינם נחשבים 

בעיניהם למאומה, והמובחר והטוב בעיניו של הצדיק 

הוא רק עבודת ה' יתברך", הם היו צריכים לתרום לה' 

נאמר:  כך  ועל  הבא,  העולם  מעניני  רוחנית  עבודה 

להיות  "הטהור   – לבו"  ידבנו  אשר  איש  כל  "מאת 

 – תרומתי"  את  "תקחו  ממנו  יתברך",  בשמו  דבוק 

מעניני  שיתרמו  י',  תרומת  אותיות  היא  תרומת"י 

העולם הבא שנברא באות י' עכדה"ק.

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת הביאור להבין 

תרומ"ה  תרמו  לא  שהצדיקים  מאחר  ולהשכיל, 

ה'  באות  שנברא  הזה  העולם  מעניני  ה'  תרום   -

היו  איך  בעיניהם,  חשוב  הממון  היה  שלא  משום 

יכולים לתרום לעשיית המשכן מעניני העולם הבא 

שהם תורה ועבודת ה', שעל כך נאמר: "תקחו את 

תרומתי" - תרומת י', וכי אפשר לבנות את המשכן 

עם תורה ועבודה.  

 הקב"ה רצתף "לשרה" של הצדיק
עם רעשה הרצשה "שלא לשרה"

ונראה לבאר דבריו הקדושים על פי יסוד גדול 

זי"ע,  מאניפולי  זושא  ר'  הרבי  הרה"ק  לנו  שגילה 

בגמרא  שמצינו  מה  ליישב  בקדשו  דיבר  אשר 

לרבינו  שנימק  יאיר,  בן  פנחס  רבי  אצל  ז:(  )חולין 

אדם:  מבני  ליהנות  רוצה  שאינו  הטעם  הקדוש 

שיש  ויש  לו  ואין  רוצה  יש  הן,  קדושים  "ישראל 

לו ואינו רוצה". והקשו התוספות אם יש לו ואינו 

היא  שהכוונה  ותירצו  קדוש.  נקרא  למה  רוצה 

שאמנם אינו רוצה, אך עם כל זאת הוא מזמן בני 

עדיין  אמנם  הבושה.  מחמת  אצלו  לאכול  אדם 

קשה לפי זה למה הוא נקרא קדוש.

אמר על כך הרבי ר' זושא זי"ע, כי ידוע שמכל 

מצוה נברא מלאך קדוש שהוא סנגור של האדם 

שקיים המצוה, והנה מלאך הגם שהוא יצור רוחני, 

ונשמה,  מגוף  כן  גם  כלול  הוא  הרי  זאת  כל  עם 

ממעשה המצוה נברא הגוף של המלאך, ומכוונת 

המצוה כראוי נבראת הנשמה של המלאך.

נמצא לפי זה כי אדם שיש לו כסף ואינו רוצה 

לתת, אלא שעם כל זאת הוא נותן צדקה רק מחמת 

אשר  המצוה  מעשה  מקיים  הוא  הרי  הבושה, 

נוצר הגוף של המלאך, אבל מאחר שחסרה  מזה 

את  למלאך  חסרה  עדיין  המצוה לשמה  כוונת  לו 

הנשמה. אך לעומת זה מי שרוצה לתת צדקה אבל 

אין לו כסף לקיים המצוה, הרי מכוונת המצוה שלו 

שלא  מאחר  אבל  המלאך,  של  הנשמה  נבראת 

המלאך,  של  הגוף  לו  חסר  במעשה  המצוה  קיים 

הגילשי הנשגב של ה"אשהב ישתאל"

 "שיקחש לי תתשר-ה" אשתישת תתשם ה'
"תקחש את תתשרת-י" אשתישת תתשרת י'
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לכן מה עושה הקב"ה, מצרף ברוב רחמיו וחסדיו 

את המעשה של האחד עם המחשבה של השני, 

מגוף  מורכב  קדוש  מלאך  נוצר  יחד  ומשניהם 

ונשמה בתכלית השלימות.

יאיר:  בן  פנחס  רבי  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

שני  של  בשילוב  כלומר  הם",  קדושים  "ישראל 

הסוגים יחד קדושים הם, ומפרש ואומר, "יש רוצה 

ואין לו", ועל ידי מחשבתו הטובה נוצרת הנשמה 

של המלאך, "ויש שיש לו ואינו רוצה", אלא שבכל 

נוצר הגוף  זה  וממעשה  נותן מחמת הבושה  זאת 

של המלאך, והקב"ה מצרף שניהם יחד המחשבה 

המלאך  וגם  המצוה  קיום  שגם  כדי  והמעשה, 

הנוצר מן המצוה יהיו בתכלית השלימות.

הקדוש  אחיו  אצל  גם  מצינו  זה  קדוש  רעיון 

הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע ב"נועם אלימלך" 

)פרשת מצורע ד"ה או יאמר(, שמפרש מאמר חכמינו 

ז"ל )פסחים נ:(: "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות 

בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה,  שלא  פי  על  אף 

לשמה", פירוש, הקב"ה לוקח את התורה והמצוות 

שנלמדו ונעשו "שלא לשמה", ומביאו אל הצדיק 

וישלים  שיטהר  כדי  "לשמה",  מחשבות  לו  שיש 

בכך את התורה והמצוות שהיו שלא לשמה.

בדרך זו הוא מפרש כמין חומר דקדוק הלשון 

מצרפה  טובה  "מחשבה  מ.(:  )קידושין  בגמרא 

"מחשבה  לומר:  צריך  היה  ולכאורה  למעשה", 

שהקב"ה  לומר  שנתכוונו  אלא  כמעשה",  טובה 

"מצרף" את המחשבה של הצדיק שהיתה לשמה, 

ממנו  שחסרה  אדם  של  המצוה  מעשה  עם 

נשלמת  שניהם  צירוף  ידי  ועל  לשמה,  המחשבה 

המצוה בתכלית השלימות עכדה"ק.

הצדיקים תתרש את הכששנה לשרה

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין דברות 

קדשו של ה"אוהב ישראל" על שני סוגי תרומות, 

כי סוג אחד של תרומה הוא מאלו השקועים בעניני 

העולם הזה, והם תורמים לה' מהדבר שהוא הכי 

יקר להם, עליהם אומר הקב"ה: "ויקחו לי תרומה" 

ה'.  באות  שנברא  הזה  העולם  מעניני  ה',  תרום   -

אולם מאחר שהם משוקעים בתאוות העולם הזה, 

הרי מן הנמנע שכוונתם תהיה בתכלית השלימות 

להשראת  המשכן  לבנות  שצריך  ומאחר  לשמה, 

מתרומה  לבנותו  אפשר  כיצד  הא  השכינה, 

שחסרה בה הכוונה בלתי לה' לבדו.

אשר  איש  כל  "מאת  מיד:  הקב"ה  הוסיף  לכן 

ידבנו לבו", שהוא הצדיק שנדבו לבו הטהור לתרום 

בפועל  לתרום  מסוגל  שאינו  אלא  המשכן,  לנדבת 

"תקחו  הזה,  עניני העולם  לו קשר עם  אין  כי  ממש 

מחשבתו  את  שתצרפו  י',  תרומת   - תרומתי"  את 

והשתוקקותו הטהורה להשלים את הכוונה החסרה 

מהתרומה של שאר ישראל, ובצירוף שתי התרומות 

תושלם  י',  תרומת   – תרומת"י  ה',  תרום   - תרומ"ה 

תרומת המשכן כנגד שם י"ה בתכלית השלימות.

לי  "ויקחו  רש"י:  כוונת  בזה  לפרש  יומתק 

תרומה, לי לשמי". שהיה קשה לרש"י למה נאמר: 

תרומה".  לי  "ויתנו  נאמר  ולא  תרומה"  לי  "ויקחו 

הנותנים  כי  לשמי",  לי  "ויקחו  רש"י:  פירש  לכן 

תרומה בהיותם שקועים בעניני העולם הזה קשה 

לומר  הקב"ה  דקדק  לכן  לשמה.  לתרום  להם 

הם  שידאגו  תרומה",  לי  "ויקחו  המלאכה:  לעושי 

לכך שאפילו המוני עם שתרומתם היא רק בבחינת 

 - לשמי"  "לי  תרומתם  תהיה  ה',  תרום   - תרומ"ה 

לשם י"ה שהקב"ה ברא בו את שני העולמות.

"מאת  השם,  להשלים  איך  הכתוב  ומפרש 

נדבם  אשר  מהצדיקים  לבו",  ידבנו  אשר  איש  כל 

לבם הטהור לתרום למשכן, אף שלא היו מסוגלים 

לתרום בפועל ממש "תקחו את תרומתי" - תרומת 

י', ועל ידי זה יצרף הקב"ה מחשבות ה"לשמה" של 

המוני  של  לשמה"  "שלא  התרומה  עם  הצדיקים 

לבנות המשכן  י"ה  עם, ומשניהם יחד יצטרף שם 

בתכלית השלימות.

כה-ח(:  )שמות  הכתוב  המשך  בזה  לפרש  ויש 

דקדק  הקב"ה  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 

לומר: "ועשו לי מקדש" - לי לשמי, שיבנו את המקדש 

בלתי לה' לבדו, ואם תאמר הלא הרבה שתרמו לא 

היתה כוונתם בשלימות לשמה, לכן הוסיף הקב"ה: 

"ושכנתי בתוכם", ומאחר שהקב"ה שוכן בתוכם, הרי 

הקב"ה מצרף ברוב רחמיו וחסדיו מחשבה טובה של 

שיבנה  עם  המוני  של  התרומה  למעשה  הצדיקים 

בית המקדש בתכלית השלימות.

נפלא לצרף מה ששמעתי ממורי ורבי כ"ק מרן 

אדמו"ר מבעלזא שליט"א )בשלחנו הטהור ליל שבת 

קודש פרשת תרומה שנת תשנ"א(, לפרש על פי דברי 

ה"אוהב ישראל" מאמר הגמרא )ברכות נה.(: "יודע 

שמים  בהן  שנבראו  אותיות  לצרף  בצלאל  היה 

ולחבר  לצרף  יודע  שהיה  בזה,  הכוונה  וארץ". 

י"ה שנבראו בו שמים  בעשיית המשכן את השם 

אנשים  של  התרומה  בין  שחיבר  ידי  על  וארץ, 

עם  ה',  תרום   - תרומ"ה  בבחינת  שהיא  פשוטים 

 - תרומת"י  בבחינת  שהיא  צדיקים  של  התרומה 

תרומת י', שהם כנגד שם י"ה עכדה"ק.

רבינו  שכתב  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

)כה-ז( כי מספר התרומות למשכן  בחיי בפרשתנו 

שנבראו  י"ה  שם  כנגד  ט"ו  הן  בפרשתנו  שנזכרו 

ד.  נחשת.  ג'.  כסף.  ב.  זהב.  א.  העולמות:  שני  בו 

תכלת. ה. ארגמן. ו. תולעת שני. ז. שש. ח. עזים. ט. 

אורות אלים מאודמים. י. עורות תחשים. יא. עצי 

שטים. יב. שמן למאור. יג. בשמים לשמן המשחה 

אבני  טו.  שוהם.  אבני  יד.  הסמים.  ולקטורת 

מלואים. ]ברש"י )כה-ב( הביא שהן י"ג לפי המדרש 

תנחומא )פרשתנו אות ה( שתכלת וארגמן ותולעת 

שני אחד הם כי כולם מראות של צמר[.

 בצלאל זכה ל"חששב רחשבשת" -
לדעת באיזש כששנה תתרש לרשכן

פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  דרכי  חשבתי 

להבין מקרא שכתוב בפרשת כי תשא )שמות לא-א(: 

"וידבר ה' אל משה לאמר, ראה קראתי בשם בצלאל 

בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלקים 

לחשוב  מלאכה,  ובכל  ובדעת  ובתבונה  בחכמה 

מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת".

והנה מצינו על כך רעיון נפלא בדברי הגה"ק 

בעל חידושי הרי"ם זי"ע, כי כאשר נתבונן בנדבת 

ישראל שתרמו זהב למשכן, נראה שבחלק ממנה 

הכפורת  הארון  כמו  הקדשים  בקדשי  נשתמשו 

והכרובים, ובחלק ממנה נשתמשו למזבח לשלחן 

ואילו  גדולה,  קדושה  בהם  שהיתה  ולמנורה 

הקרשים  לציפוי  רק  נשתמשו  מהזהב  בחלק 

ולאדנים של המשכן.

והענין הוא שבצלאל זכה לרוח הקודש, להכיר 

מחשבות בני אדם ולדעת באיזו כוונה הביאו את 

 אשהב ישתאל: כל אחד צתיך לתתשם לה' רהדבתים
שהשא אשהב בישתת, אש כסף שזהב אש תשתה שעבשדת ה'

 "שיקחש לי תתשרה". הרשני העם תתרש תתשר"ה
שהיא אשתישת "תתשם ה'", אשת ה' שבה נבתא העשלם הזה

 "תקחש את תתשרתי". הצדיקים תתרש תתשרת"י
שהיא אשתישת "תתשרת י'", אשת י' שבה נבתא העשלם הבא

 התבי ת' זששא: הקב"ה רצתף כששנת הצדיק לשרה,
עם רעשה הרצשה שלא לשרה, כדי לתקן הרצשה בשלירשת
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את  שנדבו  הצדיקים  נדבת  לכן  למשכן,  הנדבה 

תרומתם למשכן בכוונה גדולה בלתי לה' לבדו, זכו 

שמנדבתם נבנה הקדשי קדשים הארון והכרובים 

וכדומה, אך מהנדבה שהביאו אנשים כאלו שלא 

הציפוי  רק  נעשה  גדולה,  כך  כל  בכוונה  נתנוה 

לקרשים ולאדנים וכדומה.

וזהו פירוש הכתוב: "ואמלא אותו רוח אלקים 

לחשוב  מלאכה,  ובכל  ובדעת  בתבונה  בחכמה 

כלומר  ובנחושת".  ובכסף  בזהב  לעשות  מחשבות 

כוונה  באיזו  אדם  בני  מחשבות  לחשוב  שידע 

הביאו את נדבתם למשכן, כדי לדעת מה לעשות 

בזהב בכסף ובנחושת שהביאו, אם להשתמש בהם 

לכלים שהיתה להם קדושה יותר גדולה או בכלים 

שהיתה בהם קדושה יותר קטנה עכדה"ק.

לפרש  יש  ישראל"  ה"אוהב  דברי  לפי  אך 

צריכות  היו  המשכן  נדבות  שכל  היות  כי  הכתוב, 

לי  "ויקחו  בבחינת:  פניות  שום  בלי  לשמה  להיות 

מישראל  הרבה  עלולים  הרי  לשמי",  לי   - תרומה 

איך  בטענה,  לבוא  זו  למדרגה  הגיעו  לא  שעדיין 

נתרום את חלקנו בבנין המשכן ביודענו שאין אנו 

במדרגה זו לתרום לשמה.

לכן הקדים הקב"ה תרופה למכה ואמר למשה 

בן  בצלאל  בשם  קראתי  "ראה  לישראל:  שיאמר 

אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלקים 

לחשוב  מלאכה,  ובכל  ובדעת  בתבונה  בחכמה 

כלומר  ובנחושת".  ובכסף  בזהב  לעשות  מחשבות 

אפילו אם אינכם במדרגה לתרום הכל לשמה בלי 

שום פניות, בכל זאת מאחר שבצלאל יודע לחשוב 

מחשבות בני אדם, הרי יש בכוחו לצרף את תרומ"ה 

שלא לשמה, עם התרומה  תרום ה'  שהיא בבחינת 

של צדיקים שהיא בבחינת תרומת"י - תרומת י'.

הקב"ה  שצוה  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

לכסות את המשכן בעורות תחשים, שהוא בעל חי 

תחש:  ונקרא  שעה  לאותה  מיוחד  הקב"ה  שברא 

"ששש ומתפאר בגוונין שלו", כי בכך ביקש הקב"ה 

בגוון  רק  בוחר  שהוא  לחשוב,  נטעה  שבל  לרמז 

אלא  מעטים,  שהם  עליה  בני  ה'  עובדי  של  אחד 

הקב"ה שש ומתפאר בכל מיני גוונין של עובדי ה' 

כל אחד לפי מדרגתו ובחינתו, כמו שכתוב )ישעיה 

מט-ג(: "ישראל אשר בך אתפאר".

וראיה לדבר שהרי מטעם זה צוה הקב"ה לבנות 

את המשכן מהשילוב של שני סוגי תרומות, התרומות 

של  והתרומות  ה',  תרום  בבחינת  העם  המוני  של 

צדיקים בבחינת תרומת י', ואף שהתרומה של המוני 

לטהר  כביכול  הקב"ה  טורח  בשלימות,  איננה  עם 

מעשיהם על ידי שמצרפם לתרומת הצדיקים, והן הן 

ריבוי הצבעים שהקב"ה שש ומתפאר בהם.

ט"ש שית הרעלשת על ט"ש רדתגשת

רחש לבי דבר טוב כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

שעלו  מעלות  ט"ו  המקדש  בבית  שהיו  מה  להבין, 

כנגד  מכוונות  שהיו  ישראל,  לעזרת  נשים  מעזרת 

דוד המלך בספר תהלים  ט"ו שיר המעלות שאמר 

מעלות  ט"ו  ועל  קל"ה[,  מזמור  עד  ק"כ  ]ממזמור 

בשמחת  שירה  ואומרים  עומדים  הלוים  היו  אלו 

בית השואבה, כמו ששנינו במשנה על עזרת הנשים 

)מדות פ"ב מ"ה(: "וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה 

לעזרת ישראל, כנגד חמש עשרה מעלות שבתהלים, 

שעליהן הלוים אומרים בשיר".

בית  נא.( בענין שמחת  )סוכה  וכן שנינו במשנה 

מרקדין  היו  מעשה  ואנשי  "חסידים  השואבה: 

בפניהם באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהם 

ובנבלים  בכינורות  והלוים  ותשבחות,  שירות  דברי 

ובכלי שיר בלא מספר, על  ובחצוצרות  ובמצלתיים 

חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת 

כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהלים,  נשים, 

שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה".

המעלות  שיר  על  רש"י  בפירוש  מבואר  וכן 

קכ-א(:  )תהלים  המעלות  שיר  ט"ו  מתוך  הראשון 

חמש  על  אותו  הלוים  שיאמרו  המעלות.  "שיר 

עזרת  עד  ישראל  מעזרת  היורדות  מעלות  עשרה 

נשים, ויש כאן ט"ו מזמורים של שיר המעלות".

נט(  )פרק  מפראג  למהר"ל  ה'"  ב"גבורות  והנה 

האריך לבאר ענין ט"ו מעלות שהיו בבית המקדש 

בין עזרת נשים לעזרת ישראל, כי היות שהקב"ה 

ברא את העולמות בשתי אותיות י"ה כמו שכתוב: 

"כי ביה ה' צור עולמים", הרי זה סימן שיש בעולם 

של  נמוכה  הכי  מהמדרגה  לעלות,  מדרגות  ט"ו 

עזרת נשים, שהיא רמז על אנשים שפלים שעדיין 

אחוזים בתאוות נשים, עד למדרגה הכי גדולה של 

עזרת ישראל שהם צדיקים עובדי ה', וכנגדן ישנם 

והנה  הירח,  למילוי  עד  החודש  מתחילת  יום  ט"ו 

מעט מהדברים בלשון קדשו, 

מעזרת  שהיה  נמצא  זה  ומספר  החשבון  "כי 

בעצמם  והם  מעלות,  ט"ו  ישראל  לעזרת  נשים 

נגד ט"ו שיר המעלות בספר תהלים, והירח שהוא 

שעולה חמשה עשר ימים עד תכלית מילואה, שכל 

מעלות  עשר  חמשה  הוא  שההתעלות  ראיה  זה 

עשר  חמשה  שעולה  י"ה  שם  נגד  והוא  יותר,  ולא 

עולמים  שני  בו  ברא  י"ה  בשם  כי  וזה  במספר, 

כי  )ישעיה כו-ד(  והעולם הבא, שנאמר  העולם הזה 

ביה ה' צור עולמים...

ולכך היו גם כן חמשה עשר מעלות מעזרת הנשים 

עד עזרת ישראל, כי יש לדעת כי מדרגת הנשים היא 

המדרגה היותר שפלה נוטה אל החומרית, ועד עזרת 

ובין  החומרית  המעלה  בין  כי  מעלות,  ט"ו  ישראל 

המעלה הנבדלת ט"ו מעלות. לפיכך אמרו שם )סוכה 

נא:( כאשר ירדו מן המעלות הפכו פניהם אל המקדש, 

אבותינו  כלומר  י"ה,  שם  הזכירו  עינינו,  לי"ה  ואמרו 

והיו משתחווים  הולכים אחר הדברים השפלים,  היו 

עינינו  ואנו  בזה מן הדברים הגשמים,  וכיוצא  לחמה 

כל  על  המתעלה  הקב"ה  אחר  הולכים  שאנו  לי"ה 

המעלות ועליון על כל".

 שבט לשי כבת נבחת
על ידי יעקב אבינש

בדרכו הסלולה של המהר"ל נלך, לבאר מדוע 

נשים  עזרת  בין  המעלות  ט"ו  על  הלוים  עמדו 

שכתב  מה  פי  על  שירה,  ואמרו  ישראל  לעזרת 

יעקב  כי  ה"ג(,  פ"א  כוכבים  עבודת  )הלכות  הרמב"ם 

הישיבה  ראש  להיות  בנו  בלוי  בחר  כבר  אבינו 

את  שם  ומפרט  השם,  דרך  ישראל  את  ללמד 

מסורת התורה והאמונה שעברה מאברהם אבינו 

ליצחק בנו ומיצחק אבינו ליעקב בנו:

"ויעקב אבינו למד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו 

ולשמור  השם  דרך  ללמד  בישיבה  והושיבו  ראש, 

מצוות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי 

והיה  הלימוד,  תשכח  שלא  כדי  ממונה  אחר  ממונה 

עליהם,  ובנלווים  יעקב  בבני  ומתגבר  הולך  הדבר 

ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו 

מעשיהן  ללמוד  וחזרו  במצרים  לישראל  הימים 

 הקב"ה בתא את התחש: "ששש שרתהאת בגששנין שלש",
לתרז שהשא שרח בכל אחד רישתאל להי רדתגתש

 רהת"ל רהתאג: ט"ש הרעלשת שעלש רעזתת נשים
עד עזתת ישתאל, תרז לט"ש רדתגשת שצתיך לעלשת בתשחנישת

 שבט לשי ערדש על ט"ש הרעלשת שארתש שית"ה אשתישת שת י"ה,
כדי להעלשת את ישתאל ט"ש הרדתגשת

 דשד הרלך תיקן ללשים ט"ש שית הרעלשת שישיתש
על ט"ש הרעלשת, כדי שיעלש את ישתאל בט"ש הרדתגשת
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ולעבוד כוכבים כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות 

אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים".

ונראה לבאר הטעם שבחר יעקב אבינו דוקא 

בלוי, על פי מה ששנינו בגמרא )ברכות ז:(: "מנא לן 

)תהלים  קרא  דאמר  אלעזר  רבי  אמר  גרים,  דשמא 

לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ,  מו-ט( 

אל תקרי שמות אלא שמות". והנה שמו של "לוי" 

פירושו התחברות, כמו שאמרה לאה בעת לידתו 

)בראשית כט-לד(: "ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה 

הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על 

כן קרא שמו לוי".

והנה השיג יעקב אבינו ברוח הקודש, כי שמו 

מורה,  זה  הרי  התחברות  מלשון  שהוא  "לוי"  של 

כי תפקידו בקודש הוא לחבר בין ישראל לאביהם 

ללמד  ישיבה  ראש  להיות  מינהו  לכן  שבשמים, 

תורה ואמונה לישראל, ואפילו במצרים כאשר כל 

המצרים,  של  הקשה  השעבוד  תחת  היו  ישראל 

עסקו שבט לוי בתורה והשפיעו על ישראל שלא 

ישנו את שמם לשונם ומלבושם.

נמצא לפי זה כי שבט לוי היו תמיד אנשי מעלה 

מתורתם  עליהם  להשפיע  ישראל  עם  שהתחברו 

וזהו הענין שלא נתן הקב"ה לשבט  ואמונתם בה'. 

לוי חלק ונחלה בארץ ישראל, והטיל על כל ישראל 

לכהנים  לתת  ומעשרות  תרומות  להפריש  החובה 

והלוים, כדי שעל ידי זה יתחזק הקשר ביניהם ויוכלו 

שבט לוי להעלות את ישראל ממדרגתם ולקשרם 

בבית  היה  הזה  הקשר  עיקר  אמנם  להקב"ה. 

קרבן  להביא  צריך  היה  החוטא  כאשר  המקדש, 

לבית המקדש והכהנים הקריבו את הקרבן, והלוים 

אמרו כל יום את השיר של יום על הקרבן.

שבט לשי לא לקחש תכשש ררצתים

לוי  שבט  בענין  שמצינו  מה  וראה  בא  ועתה 

מלכים  שלחן  על  להעלות  הראויה  יקרה  הקדמה 

הכהן  מרדכי  רבי  האלקי  למקובל  כהן"  ב"שפתי 

מגורי האריז"ל )פרשת קרח( וזה לשון קדשו:

יא-ב(  )שמות  למשה  הקב"ה  שכשאמר  "שמעתי 

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו', ולא 

נאמר זה אלא לישראל שהוא להם חלף עבודתם, אבל 

גזל  שבט לוי שלא היו בעבודה לא הותר להם והוא 

בידם, כי אחת משבע מצוות בני נח הוא הגזל, ולזה 

שבט לוי לא הקריבו קרבנות עם הנשיאים, שלא היה 

להם קערת כסף מזרק כסף כף אחת עשרה זהב, והם 

כולם עניים מחזרין על הגרנות, ושום אחד מבני לוי 

לא פשט יד לא בביזת הים ולא שאלו ממצרים...

ומכאן תדע מעלתן וקדושתן של בני לוי, שראו 

כל כך ממון ולא חמדוהו, ובביזה לא שלחו את ידם, 

כי מאסו בחמדת העולם נגד לימודם, ואמרו )תהלים 

קיט-עב( טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, )משלי 

התנא  אמר  ועליהם  כסף,  מסחר  סחרה  טוב  ג-יד( 

)אבות פ"ו מ"ה( אל תחמוד כבוד יותר מלימודך, ועל 

)במדבר  ואמר להם  והבטיחם  זה בחר בהם הקב"ה 

יח-כ( אני חלקך ונחלתך וגו'".

והנה מזה נשכיל להבין כי מה שביאר ה"אוהב 

לבניית  ישראל  שהביאו  התרומות  שתי  ישראל" 

המשכן, תרומה אחת של המוני העם שתרמו כסף 

זהב ונחושת מעניני העולם הזה בבחינת תרומ"ה - 

תרום ה', ותרומה אחת של הצדיקים שתרמו תרומה 

 – תרומת"י  בבחינת  הבא  העולם  עניני  של  רוחנית 

תרומת י', הכוונה בזה על שבט לוי שלא היה בידם 

כסף וזהב כי מאסו בכל חמדת העולם הזה.

נמצינו למדים מזה כי כבר בבניית המשכן, זכו 

שהיתה  הרוחנית  בתרומתם  להתחבר  לוי  שבט 

בבחינת האות י', עם תרומתם של ישראל שהיתה 

התרומות  שתי  של  החיבור  ידי  ועל  ה',  בבחינת 

מחשבה  כי  לתיקון,  ישראל  של  תרומתם  זכתה 

טובה של שבט לוי צירף הקב"ה למעשה התרומה 

נבנה המשכן בשילוב הנפלא  וכך  של כל ישראל, 

שהקב"ה ברא בהם את העולם הבא  י"ה  של שם 

והעולם הזה. 

על  עינינו מה שעמדו הלוים  יאירו  כן  כי  הנה 

י"ה,  שם  כנגד  המקדש  בבית  שהיו  המעלות  ט"ו 

שירה,  שם  ואמרו  ישראל  לעזרת  נשים  מעזרת 

מן  ישראל  את  להעלות  היתה  שירתם  תכלית  כי 

עד  נשים,  בעזרת  ה'  באות  נמוכה  הכי  המדרגה 

כי  ישראל,  בעזרת  י'  באות  גבוהה  הכי  למדרגה 

על ידי השירה שלהם השפיעו קדושה על ישראל 

בשם  הדבר  ונרמז  למדרגה,  ממדרגה  שיתעלו 

שנתעלו  לרמז  י"ה  שר  אותיות  שהיא  שיר"ה 

ישראל ט"ו מדרגות.

ט"ו  על  הלוים  ששרו  מה  בזה  להבין  נפלא 

בית  בשמחת  דוקא  שיר  כלי  מיני  בכל  המעלות 

השואבה, על פי מה דברי המהר"ל מפראג הנזכר 

במיעוטו  הוא  שהירח  חודש  מראש  ימים  ט"ו  כי 

ט"ו  כנגד  הם  לחודש,  בט"ו  מתמלא  שהוא  עד 

למדרגה  ממדרגה  לעלות  אדם  שצריך  המעלות 

עד התכלית השלימות.

השנה  מראש  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

ביום א' בתשרי, כאשר אדם שב בתשובה שלימה 

ומתחיל לעלות מיום ליום בט"ו המדרגות מלמטה 

חג  של  א'  ביום  הימים  ט"ו  נשלמים  למעלה,  עד 

הסוכות שהוא זמן שמחתנו על השלמת העליות, 

ולפי המבואר במשנה )סוכה נא.( התחילו בשמחת 

חג  של  הראשון  טוב  יום  במוצאי  השואבה  בית 

ימי  ט"ו  שנתמלאו  אחרי  בדיוק  שהוא  הסוכות, 

מילוי הירח, הנה כי כן מטעם זה עמדו אז הלוים 

על ט"ו המעלות ושרו בכלי שיר, להודות לה' על 

את  ולעורר  מעלות,  בט"ו  לעלות  זכו  שכבר  אלו 

לעלות  שישלימו  עלו  לא  שעדיין  ישראל  שאר 

בט"ו המדרגות. 

דשד הרלך תיקן ט"ש שית הרעלשת

בדרך המלך נלך לבאר מעשה דוד המלך כפי 

המעלות",  "שיר  ט"ו  שחיבר  רש"י,  שפירש  מה 

מעלות  עשרה  חמש  על  אותם  הלוים  שיאמרו 

היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים, כי בהיותו 

לחבר  בקודש  עבודתו  זאת  היתה  ישראל  מלך 

כמבואר המעלה,  לאנשי  פשוטים  אנשים   בין 

בגמרא )ברכות ג:(:

"כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיון 

שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן 

מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד 

השחר, כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל 

צריכין  ישראל  עמך  המלך  אדונינו  לו  אמרו  אצלו, 

פרנסה, אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה".

וביאר ב"פנים יפות" )פרשת ויחי ד"ה זבולון לחוף 

ישכון( כי מה שאמר דוד המלך: "לכו והתפרנסו זה 

תלמידי  את  יפרנסו  העם  שהמוני  התכוון  מזה", 

את  יפרנסו  החכמים  תלמידי  ולחליפין  החכמים, 

כי  יש לומר  ועבודתם. מעתה  המוני עם בתורתם 

המעלות"  "שיר  ט"ו  המלך  דוד  חיבר  זה  מטעם 

בין  המעלות  ט"ו  על  בשירתם  הלוים  שיאמרו 

עזרת נשים לעזרת ישראל, כדי שיעלו את ישראל 

מן המדרגה הנמוכה של עזרת נשים עד למדרגה 

הגבוהה של עזרת ישראל.

לכהנים  הקב"ה  שצוה  מה  בזה  לבאר  יומתק 

משבט לוי, לברך את ישראל בברכת כהנים בבית 

המקדש, על פי המבואר בראשונים שיש בהן ט"ו 

תיבות כנגד שם י"ה, ולפי המבואר הכוונה בזה כי 

על ידי ברכה זו השפיעו על ישראל ברכת שלום, 

כמו שנזכר בסיום ברכת כהנים: "וישם לך שלום", 

ה'  את  שעובדים  העם  פשוטי  בין  בכך  לחבר  כדי 

ה'  את  שעובדים  עצמם  לכהנים  ה',  אות  בבחינת 

זה עולה בקנה אחד כפתור  והרי  י',  בבחינת אות 

ופרח עם שירת הלוים על ט"ו המעלות בין עזרת 

נשים לעזרת ישראל.
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